
Protokoll Björkö samhällsförening 

Styrelsemöte onsdag 25/4, kl. 18.30, Båtklubbens lokal 

 
 

1. Mötet öppnas 
  

2. Närvarande  
 

Närvarande: Pernilla Eng, Helena Larsson, Anna Wijk, Bernt Jacobs, Peter Domini, Peter 

Hohlfält, Sara Almroth, Angelica Matsson, Bengt Berndtzén, Owe Gissleholm. 

 

Ej närvarande: Christine Ostwald, Emelie Werme. 

 

3. Sekreterare för mötet  
Peter Hohlfält 

 

4. Dagordning  
Godkändes 

 

5. Föregående mötes protokoll  
Godkändes 

 

6. Skrivelser 
Till föreningen: 
 
Ärendelistor kommunala nämnder: 

Till Kommunfullmäktige hade lämnats en interpellation om ”Ny skola på Björkö” samt en 

motion om förändrad service på bl a Björkö bibliotek, båda från Miljöpartiet de Gröna. 

Till Kommunfullmäktige ligger en ny planprioriteringslista. Den visade inga nämnvärda 

förändringar för Björkös del. 

Vi noterade även att i underlag för omprioritering för Samhällsbyggnads ärenden finns extra 

körfält m.m. för Gröneviks färjeläge, men ingen tidsangivelse. 

 

Inkomna mail: 

Björköbarnen har inkommit med förfrågan om bidrag för lekplats. Eftersom Samhällsföre-

ningens ekonomi består av medlemsavgifter från föreningens egna medlemmar, delar vi inte 

ut något bidrag till annan förening. Men vi lånar gärna ut utrustning som föreningen innehar, 

röjsåg m.m. 

 

Förfrågan ang skymd sikt vid pendelparkeringen inkommit och Bernt tar på sig att åtgärda 

detta.  

 

Från föreningen 
Inget  

 



7. Rapporter 
 

a) Frågor från årsmötet 

Styrelsen fick inget från årsmötet att behandla 

 

b) Trafikfrågor 

Föreningen kommer att lämna in ett ”Medborgarförslag” ang Gröneviks färjeläge och Owe 

kommer återigen att trycka på om dom saker som skulle åtgärdas efter Trafiksäkerhets-

vandringen. 

 

c) Skola på Björkö 

Owe rapporterade att Björkö Skolverk hade träffat skolchefen och just nu diskuteras följande 

skolmässigt Björkö: 

- Rivning hösten 2019 

- 300 elever är tänkta storleken 

- Placeringen är där skolan finns i dagsläget 

 

d) Seniorboende / BID 

Peter D informerade att BID-utbildning kommer att hållas på Tjörn den 7/5 och sedan 

kommer det bildas en gruppering för just ett kommande seniorboende där kallelse kommer 

senare för ett möte förmodligen den 15/5. 

 

e) Städdag 

Städdagen är förlagd till den 28/5 kl 10:00 med samling utanför ICA. Gemensam fika vid 

lekplatsen. 

Diskussion hölls kring möjligheten att få till en gemensam ”informationskanal” visuellt för 

öns olika föreningar. T.ex. diskuterades en uppkopplad skärm där information från kommande 

händelser visas upp kontinuerligt. 

 

8. Björkö-Nytt – hemsida – facebook-sidor 
Nästa nummer kommer i början av juni och utdelningsområdena är ändrade för den nya 

styrelsen.  

Peter D. kommer fortsätta arbetet med att ändra ägandeformerna för hemsidan. 

 

9.  Övriga frågor 
Förslag kring att tydligare arbeta med arbetsgrupper kommer att diskuteras vid kommande 

möte. 

 

 

10. Nästa möte. 
Nästa möte blir 16/5. Vi provar då med start 18.00 i Båtklubbens lokaler 

 

11. Mötet avslutas 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

-------------------------------   ------------------------------- 

Sekreterare Peter Hohlfält   Ordförande Helena Larsson  


